
xÜırüR ve TURiZM BAKANLIĞI
Bursa Kültür Varlrklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No
Karar Tarihi ve No

:15.12.2017/ 325
:15.12.2017 / 7450

Toplanh Yeri
BURSA

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Büytik Kumla Mahallesi, 17 pafta, 2055 parselde yer alan
Yağhane yapıslnın tescil önerisine ilişkin Kurul Müdürlüğünün 29.11.2017 tarih ve 5609 sayılı
uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Büyük Kumla Mahallesi, 17 pafta, 2055 parselde yer alan
Yağhane yaplsınm; 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri
taşlması nedeniyle ayfu yasanın 7. Maddesi geıeğince "korunması gerekli taşınmaz kültiir varlıği'
"Endüstriyel Kültiir Mirasf' olarak tescil edilmesine, koruma grubunun K.T.V.K.Y.K.'nun
05.11.1999/660 tarih-sayılı ilke kararı uyarınca 2.Grup olarak belirlenmesine, 5.11.19991664 sayılı
ilke karan uyannca Sit Paftasında, koordinatları ile beliılenen alanın "Koruma Alanı" olarak
belirlenmesine yapırun geleceğine yönelik olarak rölöve ve restorasyon projelerinin
hazırlanmasına, Yağhane yapısının içinde bulunan makinalar, teçhizat ve yapının giriş kapısı
öniinde bulunan ezgi taşlarının envanterlenerek değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine
karar verildi.
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